Comunicat oficial al Spitalului Orasenesc Cisnadie
24 martie 2020

Dragi prieteni, stimati pacienti,
In contextul aparitiei si raspandirii COVID19, spitalele sunt in
prima linie a luptei impotriva acestui virus. Facem apel la intreaga
comunitate sa ne sustina in eforturile de prevenire a raspandirii
acestei infectii in comunitate. Avem nevoie de ajutorul tuturor
pentru a proteja personalul medical;
Va informam cu privire la masurile necesare pentru prevenirea
raspandirii noului coronavirus in comunitatea noastra conform
ordinului MAI nr 74527:
Va rugam sa cititi cu atentie si sa respectati aceste indicatii, ele
sunt menite sa ne ajute a ne proteja pe fiecare din noi precum si
personalul medical aflat in prima linie in lupta impotriva
coronavirusului:
 Din data de 24.03.2020 se suspenda pe o perioada de 14 zile
toate consultatiile in ambulatoriile de specialitate. Pe masura
ce vom avea informatii suplimentare, vi le vom comunica.
 Se acorda ingrijiri medicale pentru cazurile reprezentand o
urgenta medicala care nu poate fi solutionata altfel, in
Camera de Garda a Spitalului Orasenesc Cisnadie.
 Incepand cu data de 24.03.2020 se sisteaza toate internarile in
sectiile clinice de Medicina Interna si Pediatrie, cu exceptia
urgentelor care necesita tratament si investigatii in mediul
spitalicesc.
 Toti pacientii internati in sectiile clinice si care nu reprezinta
o urgenta medicala vor fi externati in termen de 48 de ore de
la publicarea acestui ordin.

 Facem apel catre toti pacientii care se prezinta la consultatii
de urgenta in Camera de Garda sa spuna adevarul cu privire
la eventualele calatorii recente in zonele de risc pentru noul
COVID19, sau contactul cu persoane posibil infectate.
Numai printr-o colaborare sincera si completa ne putem proteja
atat pe noi insine cat si personalul medical.
 Toate personale aflate in autoizolare sunt rugate sa nu
paraseasca domiciliul inainte de incheierea celor 14 zile,
sa respecte regulile de igiena pentru a-i proteja pe cei din
familie, si sa mentina legatura telefonic cu medicul de
familie.
 Toate persoanele aflate in autoizolare care dezvolta
simptome de boala: febra, tuse seaca, dificultati
respiratorii, sunt rugate sa nu paraseasca domiciliul si sa
sune la numarul de urgenta 112.
 Va reamintim ca nerespecarea indicatiei de autoizolare
atrage dupa sine amenda sau pedeapsa cu inchisoarea a
tuturor celor care pericliteaza prevenirea si combaterea
bolilor infecto-contagioase.

Va multumim pentru intelegere si va rugam sa urmariti in
continuare informatiile pe care le vom transmite pe aceasta pagina,
pentru a fi la curent cu masurile luate.
Aveti grija de dumneavoastra si de cei dragi!
Ramaneti in casa!
Colectivul Spitalului Orasenesc Cisnadie

